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Generelt 
Reglerne i prøvebestemmelserne tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets bekendtgø-

relse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 41 af 

16/01/2014. 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. 

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsud-

dannelserne nr. 1009 af 22/09/2014. 

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse nr. 1638 af 15/12/2015 

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20/03/2007. 

 

Der henvises til skolens lokale undervisningsplaner og generelle prøvebestemmelser. 

 

Prøver for elever på Den pædagogiske assistentud-

dannelse 

 

Prøve Tidspunkt 
1 grundfag og 1 uddannelsesspecifikt fag, dog undta-

get arbejdsmiljø og ergonomi. 

Faget udtrækkes af skolen. 

I slutningen af 2. skoleperiode 

 

Afsluttende prøve Ved afslutning af 3. skoleperiode 

 
På den pædagogiske assistentuddannelse er grundfag, der kan trækkes til prøve: Dansk og 

Samfundsfag.  

 

Endvidere kan grundfaget Engelsk vælges som valgfag, og vi da indgå i elevens prøvetræk-

ning.  

 

Hvis du er godskrevet for et udtrukket grundfag, skal du ikke til prøve i faget. 

 

21 dage før prøve i et uddannelsesspecifikt fag oplyses eleven om, via Videnzonen om, hvilket 

fag, der er udtrukket til prøve. 

 

Senest 7 dage før prøve i et grundfag oplyses eleven via Videnzonen.  

 

Standpunktsbedømmelse 
Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren ud-

trykker elevens opfyldelse af fagets mål. 

 

Standpunktskarakter i grundfag gives i det grundfagsniveau, som fremgår af elevens uddan-

nelsesplan.  

 

Eleven gøres bekendt med standpunktsbedømmelsen senest dagen før prøveafholdelse. 

 

De uddannelsesspecifikke fag og grundfag, der ikke udtrækkes til prøve, afsluttes med stand-

punktsbedømmelse. 
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Forudsætninger for afsluttende prøve 
For at aflægge den afsluttende prøve skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag og 

have et gennemsnit på mindst 02 i uddannelsesspecifikke fag og grundfag.  

Eleven skal tillige have bestået prøverne i de to udtrukne prøvefag.  

Ingen af karaktererne i grundfag må være -3. 

 

Praktikken skal være bedømt ”godkendt”, inden eleven kan gå op til den afsluttende prøve. 

 

Bedømmere 
Der er ekstern censur ved prøverne og censor udpeges af skolen. 

 

Eksaminator  

Den fagansvarlige underviser. 

 

Censor  

Ved prøve i grundfag og uddannelsesspecifikke fag skal det være en fagansvarlig underviser 

fra en anden social - og sundhedsskole, der er bekendt med undervisningen på Den pædagogi-

ske assistentuddannelse. 

 

Ved den afsluttende prøve skal det være en person fra Den pædagogiske assistentuddannelses 

praktikområde med kendskab til Den pædagogiske assistentuddannelse. 

 
 

Grundfagsprøve 

Dansk 

Der afholdes prøve i niveau E, D eller C. 

 

Adgang til prøve 
For at kunne indstille eleven til prøve i et grundfag, skal eleven have afleveret de obligatoriske, 

skriftlige opgaver i faget (præsentationsportfolio). Eleven skal selvstændigt have skrevet opga-

verne, og der må ikke være tale om afskrift uden kildehenvisninger. 

 

Formål 
Formålet med prøven er, at eleven får mulighed for at dokumentere sin faglige kompetence in-

denfor fagets kompetenceområder kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling 

 

Eksaminationsgrundlag 
Prøven er en individuel og mundtlig prøve.  

Der er afsat 30 minutter til prøven, inklusiv votering.  
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Prøven tager udgangspunkt i elevens præsentationsportfolio, samt en ukendt opgave, udarbej-

det af skolen. (prøveform B, jf. grundfagsbekendtgørelsen). 

 

Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning. Ved trækningen skal eksaminator, samt en re-

præsentant fra skolens ledelse eller en person udpeget af skolens ledelse være til stede. 

 

Eleven skal altid kunne vælge mellem mindst 4 opgaver. Den ukendte opgave må kun optræde 

3 gange pr. prøvedag. Hvis en eksamen afvikles over to dage udarbejdes to forskellige prøve-

sæt. 

 

De ukendte opgaver skal tilsammen dække de mål og krav, der af skolen er udvalgt til at være 

fagets væsentlige. 

 

Den ukendte opgave indeholder en tekst indenfor områder, der er lignende dem, der er arbej-

des med gennem uddannelsen. 

 

Tidsramme 
Prøven er en 24-timersprøve. Prøven afvikles over 2 dage 

 

Dag 1: Kl. 8.00 trækker eleven den ukendte opgave 

 Forberedelsen til prøven er uden lærervejledning.  

Den første time efter eleven har trukket opgaven, er der en faglærer til rådighed. 

Faglæreren kan svare på eventuelle spørgsmål i forhold til forståelse af opgavefor-

muleringen 

 

Dag 2: Afvikles prøves  

  

 
Bedømmelsesgrundlag 
Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens mundtlige præstation ved prøven.  

 

Eleven bedømmes i forhold til faget mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en helheds-

vurdering af elevens samlede præstation. 

 

Eksaminationen er todelt. Den består dels af elevens præsentation og fremlæggelse af præ-

sentationsportfolioen, suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator, dels af en dialog 

mellem elev og eksaminator om den ukendte opgave. 

 

Censor har under eksaminationen mulighed for at stille uddybende spørgsmål til eleven. 

 

De ukendte opgaver samt en fortegnelse over teksterne i elevernes præsentationsportfolio 

sendes til censor forud for prøvens afholdelse. 

 

Votering 
Eleven forlader lokalet under voteringen.  

   

Bedømmelseskriterier  
Bedømmelseskriterierne beskriver med udgangspunkt i bedømmelsesgrundlaget, i hvilken grad 

eleven lever op til de væsentlige mål. 

 

Formålet med dette er at tydeliggøre for elev, lærer og censor, hvad der skal til for at opnå en 

bestemt karakter. 
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Dansk – C-niveau 
Fagets udvalgte mål Karakter Bedømmelseskriterier 

2.1.1.2 

Eleven kan diskutere, argu-

mentere og kommunikere 

hensigtsmæssigt i samar-

bejde og samvær med andre 

og reflektere over samspillet 

mellem formål og forskellige 

former for kommunikation 

 

2.1.2.1 

Eleven kan læse, forstå og 

diskutere teksters betydning i 

almene og erhvervsmæssige 

sammenhænge og anvende 

relevante læsestrategier i for-

hold til læseformål, teksttype 

og kontekst 

 

2.1.3.3 

Eleven kan tolke og/eller ud-

drage relevant betydning af 

tekster, relateret til erhverv, 

historie, uddannelse, sam-

fund og dagligdag, på grund-

lag af analyse og diskutere og 

vurdere tolkningen. 

 

2.1.3.4 

Eleven kan metodisk reflek-

tere over og vurdere tekster 

relateret til erhverv, uddan-

nelse, samfund og dagligdag 

på grundlag af analyse og 

indgå i kritisk dialog om sin 

vurdering 

 

2.1.3.5 

Eleven kan perspektivere tek-

ster relateret til erhverv, hi-

storie, uddannelse, samfund 

og dagligdag på grundlag af 

analyse 

 

4.3 

Eleven kan sammenligne og 

gå i kritisk dialog med folk fra 

uddannelse og erhverv om 

egne og andres skriftlige pro-

dukter, herunder om skrive-

formål, målgruppe, genre og 

12  Eleven kan med stor sikkerhed indgå i 

en nuanceret danskfaglig dialog med 

anvendelse af relevante fagbegreber 

 Eleven kan med stor sikkerhed anvende 

relevante analysemodeller 

 Eleven viser stort overblik, korrekt 

sprogbrug samt en veldisponeret frem-

stilling. 

 

7  Eleven kan med sikkerhed indgå i en 

danskfaglig dialog med anvendelse af 

relevante danskfaglige begreber 

 Eleven kan anvende relevante analyse-

modeller  

 Eleven viser overblik, rimelig grad af 

korrekt sprogbrug og kan disponere sin 

fremstilling 

 

02  Eleven kan indgå i en simpel danskfag-

lig dialog med anvendelse af få dansk-

faglige begreber 

 Eleven kan i begrænset omfang an-

vende analysemodeller  

 Eleven udviser mangelfuldt overblik, 

ringe grad af korrekt sprogbrug og har 

svært ved at disponere sin fremstilling 

 

00  Eleven kan ikke indgå i en simpel 

danskfaglig dialog og anvender ikke 

danskfaglige begreber 

 Eleven anvender ikke relevante analy-

semodeller  

 Eleven udviser intet overblik, ringe grad 

af korrekt sprogbrug og er ikke i stand 

til at disponere sin fremstilling 
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sproglig stil og grammatisk 

forståelse 

 

 

Dansk – D-niveau 
Fagets udvalgte mål Karakter Bedømmelseskriterier 

2.1.1.2 

Eleven kan diskutere og kom-

munikere hensigtsmæssigt i 

samarbejde og samvær med 

andre og reflektere over for-

skellige former for kommuni-

kation 

 

2.1.2.1 

Eleven kan læse, forstå og 

diskutere teksters betydning i 

almene og erhvervsmæssige 

sammenhænge og anvende 

relevante læsestrategier i for-

hold til læseformål, teksttype 

og kontekst 

 

3.3 

Eleven kan tolke og/eller ud-

drage relevant betydning af 

tekster, relateret til erhverv, 

uddannelse, samfund og dag-

ligdag, på grundlag af ana-

lyse og diskutere tolkningen 

 

3.4 

Eleven kan reflektere over og 

vurdere tekster relateret til 

erhverv, uddannelse, sam-

fund og dagligdag på grund-

lag af analyse 

 

4.3 

Eleven kan sammenligne og 

gå i dialog i erhverv og ud-

dannelse om egne og andres 

skriftlige produkter, herunder 

skriveformål, målgruppe, 

genre og sprog 

12  Eleven kan med stor sikkerhed indgå i 

en nuanceret danskfaglig dialog med 

anvendelse af relevante fagbegreber 

 Eleven kan med stor sikkerhed an-

vende relevante analysemodeller 

 Eleven viser stort overblik, korrekt 

sprogbrug samt en veldisponeret frem-

stilling.  

 

7  Eleven kan med sikkerhed indgå i en 

danskfaglig dialog med anvendelse af 

relevante danskfaglige begreber 

 Eleven kan anvende relevante analyse-

modeller  

 Eleven viser overblik, rimelig grad af 

korrekt sprogbrug og kan disponere sin 

fremstilling 

 

02  Eleven kan indgå i en simpel danskfag-

lig dialog med anvendelse af få dansk-

faglige begreber 

 Eleven kan i begrænset omfang an-

vende analysemodeller  

 Eleven udviser mangelfuldt overblik, 

ringe grad af korrekt sprogbrug og har 

svært ved at disponere sin fremstilling 

 

00  Eleven kan ikke indgå i en simpel 

danskfaglig dialog og anvender ikke 

danskfaglige begreber 

 Eleven anvender ikke relevante analy-

semodeller  

 Eleven udviser intet overblik, ringe 

grad af korrekt sprogbrug og er ikke i 

stand til at disponere sin fremstilling 
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Dansk – E-niveau 
Fagets udvalgte mål Karakter Bedømmelseskriterier 

2.1.1.1 

Eleven kan kommunikere re-

flekteret i almene og er-

hvervsfaglige situationer med 

brug af relevante tale-, lytte- 

og samtalestrategier i forhold 

til formål og situation 

 

2.1.2.1 

Eleven kan læse og forstå 

teksters betydning i almene 

og erhvervsmæssige sam-

menhænge og anvende rele-

vante læsestrategier i forhold 

til læseformål, teksttype og 

kontekst 

 

2.1.3.2 

Eleven kan iagttage og analy-

sere diverse tekster med re-

levans for det konkrete er-

hverv, den konkrete uddan-

nelse og dagligdagen 

 

2.1.4.3 

Eleven kan gå i dialog om 

egne og andres skriftlige pro-

dukter fra erhverv og uddan-

nelse, herunder om skrivefor-

mål, målgruppe, genre og 

sprog 

12  Eleven kan med stor sikkerhed indgå i 

en nuanceret danskfaglig dialog med 

anvendelse af relevante fagbegreber 

 Eleven kan med stor sikkerhed an-

vende relevante analysemodeller 

 Eleven viser stort overblik, korrekt 

sprogbrug samt en veldisponeret frem-

stilling.  

 

7  Eleven kan med sikkerhed indgå i en 

danskfaglig dialog med anvendelse af 

relevante danskfaglige begreber 

 Eleven kan anvende relevante analyse-

modeller  

 Eleven viser overblik, rimelig grad af 

korrekt sprogbrug og kan disponere sin 

fremstilling 

 

02  Eleven kan indgå i en simpel danskfag-

lig dialog med anvendelse af få dansk-

faglige begreber 

 Eleven kan i begrænset omfang an-

vende analysemodeller  

 Eleven udviser mangelfuldt overblik, 

ringe grad af korrekt sprogbrug og har 

svært ved at disponere sin fremstilling 

 

00  Eleven kan ikke indgå i en simpel 

danskfaglig dialog og anvender ikke 

danskfaglige begreber 

 Eleven anvender ikke relevante analy-

semodeller  

 Eleven udviser intet overblik, ringe 

grad af korrekt sprogbrug og er ikke i 

stand til at disponere sin fremstilling 

 

 

 
Eksempler på mangler i forhold til bedømmelseskriterierne ovenfor:  
  
12-tal: ingen eller få  

 Et glemt fagudtryk, hvor eleven senere kan forklare det.  

 Et forkert anvendt fagudtryk, som eleven retter med hjælp.  

 Huller i viden, som eleven i dialog efterfølgende dækker.  

 Eleven resonerer sig frem til et svar på et spørgsmål, han/hun ikke umiddelbart kan 

svare på.  

  

7-tal:   
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 Flere glemte fagudtryk, hvor eleven senere kan forklare dem med støtte.  

 Flere forkerte anvendte fagudtryk, som eleven retter med hjælp.  

 Huller i viden, som eleven med støtte efterfølgende næsten dækker.  

 Eleven kan med støtte finde frem til svar på spørgsmål, han/hun ikke umiddelbart kan 

svare på.  

  

2-tal:   

 Faglige begreber fremlægges meget usikkert, og eleven har vanskeligt ved at redegøre 

for dem overfladisk.  

 Eleven formår ikke at holde en faglig relevant dialog i gang, selv med mange spørgsmål 

fra eksaminatoren.  

 Eleven kan kun i minimalt omfang redegøre for faglige begreber og udviser meget lidt 

selvstændighed og initiativ.  

 Eleven udviser minimal sikkerhed i det faglige arbejde. 

 

 

Samfundsfag 

Der afholdes prøve i niveau C. 

 

Formål: 

Formålet med faget er, at eleven udbygger sine kompetencer til at deltage som aktiv, 

ansvarlig og handlekraftig samfundsborger i et demokratisk samfund i en internationa-
liseret og foranderlig omverden. 

 

Gennem arbejde med væsentlige aktuelle samfundsmæssige og erhvervsmæssige pro-
blemstillinger og gennem aktiv stillingtagen til og refleksion over disse, styrker eleven 

sin indsigt i samfundets opbygning, samfundsøkonomien, styrende beslutningsproces-
ser samt sit kendskab til internationale organisationer. 

 

Gennem arbejdet med faget styrkes elevens samfundsmæssige og analytiske kompe-
tencer samt demokratiske dannelse, og eleven videreudvikler sine evner til at forstå, 

kommunikere om og deltage i samfundets beslutningsprocesser. 

 

Faglige mål- Niveau C  

1. Diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne 
synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter, 

2. anvende grundlæggende viden om økonomiske sammenhænge til at forklare og forholde sig til 
aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i det internationale økono-

miske samfund, 

3. anvende grundlæggende viden om det politiske og økonomiske system i Danmark til at formulere 
løsninger på samfundsmæssige problemer, 

4. anvende grundlæggende viden om samfundsudvikling og socialiseringsmønstre til at forklare og 
reflektere over menneskers handlinger inden for eget uddannelsesområde, og 

5. opsøge og validere forskellige informationskilder, formulere samfundsfaglige spørgsmål og an-

vende forskellige materialetyper til at dokumentere enkle, faglige sammenhænge. 
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Prøveform - Niveau C  

 

Der afholdes en mundtlig prøve.  

Prøven er individuel. 

 

Prøven tager udgangspunkt i elevens dokumentation.  

Eleven fremlægger dokumentationen for eksaminator og censor.  

Fremlæggelsen af dokumentationen må maksimalt fylde 1/3 af den afsatte tid til eksa-
minationen. Den resterende tid anvendes til dialog omkring dokumentationen samt af-
prøvning af elevens viden om samfundsfaglige spørgsmål.  

 

Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering.  

 

Tidsplan 

Under udarbejdelse. 

 

Eksaminationsgrundlag 

Eksaminationsgrundlaget er elevens dokumentation. Der eksamineres bredt i faget, så 

det er muligt for eleven at demonstrere opnåelsen af fagets mål. 

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål. 

 

Bedømmelsesgrundlag 
Bedømmelsesgrundlaget er elevens mundtlige præstation. 

 
Bedømmelseskriterier 

Bedømmelseskriterier er under udarbejdelse 
 

Fremmedsprog, Engelsk 

Der afholdes prøve i niveau E, D eller C. 

  

 

Prøveform - b  
 
Der afholdes en individuel mundtlig prøve på grundlag af elevens selvvalgte emne samt en 

ukendt opgave, udarbejdet af den prøveafholdende skole. 

 

Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning. 

 

Hele prøvematerialet skal dække de faglige mål bredt. 

 

Der gives 30 minutters forberedelsestid.  

 

Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering. 
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Eksaminationen er todelt: 

 Første del består af elevens præsentation og fremlæggelse af selvvalgt emne 

suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. 

 Anden del former sig som en samtale mellem elev og eksaminator om den 

ukendte opgave. 

Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele. 

 

De ukendte opgaver samt en fortegnelse over tekster i elevernes selvvalgte emne sendes til 

censor forud for prøvens afholdelse. 

 

Formål 
 

Formålet med prøven er, at eleven får mulighed for at dokumentere sin faglige kompetence.  

 

Eksaminationsgrundlag 
 

Eksaminationsgrundlaget ved prøven udgøres af skolens prøvespørgsmål og opgaver til eleven, 

af elevens selvvalgte emne samt af materiale, udarbejdet af eleven i forberedelsestiden. 

 
Tidsramme 
Er under udarbejdelse. 

 

Bedømmelsesgrundlag 
Prøven varer 30 minutter pr. elev inkl. votering.  

 

Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens mundtlige præstation ved prøven. 

 

Elevens præstation helhedsbedømmes. 

 

Votering 
Eleven forlader lokalet under voteringen.  

   

Bedømmelseskriterier  
Er under udarbejdelse. 

 

 

Faglige mål 
 

Kommunikation 
 

Niveau E Niveau D Niveau C 
1. Forstå hovedindholdet af talt 
fremmedsprog om udvalgte em-

ner, 
2. forstå hovedindholdet af 
skrevne fremmedsproglige tek-
ster om udvalgte emner, 

1. Forstå indholdet af talt frem-
medsprog om alsidige emner, 

2. forstå indholdet af skrevne 
fremmedsproglige tekster om al-
sidige emner, 

1. Forstå indholdet af talt frem-
medsprog om varierede og alsi-

dige emner. 
2. forstå indholdet af skrevne 
fremmedsproglige tekster om al-
sidige og varierede emner, 
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3. udtrykke sig mundtligt med 
præcision i et sammenhæn-
gende sprog med afgrænset 
ordforråd inden for udvalgte af-
grænsede emner, 
4. redegøre mundtligt for indhol-
det af de væsentlige informatio-

ner i udvalgte teksttyper inden 
for erhverv, 
5. redegøre for et forberedt stof-
område, 
6. deltage i samtaler og disku-
tere udvalgte emner, 
7. udtrykke sig skriftligt med 

præcision og i et sammenhæn-

gende sprog tilpasset emner og 
kontekster, 
8. anvende og bearbejde viden 
og informationer skriftligt inden 
for udvalgte emner, tekster og 
situationer og 

9. anvende multimodale medier, 
dvs. ord, billeder, film, anima-
tion og lyd til at kommunikere 
mundtligt og skriftligt. 
 
 

3. udtrykke sig mundtligt med 
præcision i et sammenhæn-
gende sprog med alsidigt ordfor-
råd inden for varierede emner, 
4. redegøre mundtligt for indhol-
det af de væsentlige informatio-
ner i forskellige teksttyper, 

5. redegøre for, forklare og ud-
dybe et forberedt stofområde, 
6. deltage aktivt i samtaler og 
diskutere alsidige emner, 
7. udtrykke sig skriftligt med 
præcision og i et sammenhæn-
gende sprog tilpasset alsidige 

emner og kontekster, 

8. anvende, bearbejde og kom-
mentere viden og informationer 
skriftligt inden for alsidige em-
ner, tekster og situationer og 
9. anvende multimodale medier, 
dvs. ord, billeder, film, anima-

tion og lyd til at kommunikere 
mundtligt med sikkerhed. 
 

3. udtrykke sig mundtligt med 
præcision i et sammenhæn-
gende sprog med alsidigt og va-
rieret ordforråd inden for varie-
rede emner, genrer og situatio-
ner, 
4. redegøre mundtligt for og for-

klare indholdet af alsidige og va-
rierede tekster og teksttyper, 
5. redegøre for, forklare, uddybe 
og kommentere et forberedt 
stofområde, 
6. tage initiativ til og deltage ak-
tivt i samtaler og diskutere vari-

erede og komplekse emner i et 

sprog afpasset til situation og 
samtalemønster, 
7. udtrykke sig skriftligt med høj 
grad af præcision og i et sam-
menhængende sprog afpasset 
alsidige og komplekse emner og 

kontekster, 
8. anvende, bearbejde og kom-
mentere og analysere viden og 
informationer skriftligt inden for 
alsidige og varierede emner, 
tekster og situationer og 

9. anvende multimodale medier, 
dvs. ord, billeder, film, anima-
tion og lyd, til at kommunikere 
med sikkerhed og variation 
mundtligt og skriftligt. 

 

Kommunikationsstrategier  
 

Niveau E Niveau D og C 
Afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier 

hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation 
og formål, 
 
afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrate-
gier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber 
og synonymer, 
 

afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herun-
der anvende viden om skriveprocessens faser, 
 
opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hen-

sigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, 
grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildes-

øgning, tekstproduktion og 
 
anvende informationer og kilder, selvstændigt og 
kritisk. 
 

Vælge og anvende lytte- og læsestrategier hen-

sigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og 
formål, 
 
vælge hensigtsmæssige kommunikationsstrate-
gier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber 
og synonymer, 
 

vælge skrivestrategier efter skriveformål, herun-
der anvende viden om skriveprocessens faser, 
 
anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til 

oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning og 

tekstproduktion og 
 
anvende informationer og kilder selvstændigt og 
kritisk. 
 

 

Sprogbrug Sprogtilegnelse  
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Niveau E Niveau D Niveau C 
Anvende et præcist og afgræn-

set ordforråd inden for udvalgte 
emner, 
 
Udtale fremmedsproget klart, 
tydeligt og præcist med et af-
grænset og veldefineret ordfor-

råd inden for udvalgte emner og 
i udvalgte situationer, 
 
Tale og skrive fremmedsproget, 
så centrale grammatiske regler 

med betydning for hensigts-
mæssig og effektiv kommunika-

tion følges og 
 
anvende væsentlige og grund-
læggende regler for opbygning 
af tekster med sans for struktur 
og sammenhæng inden for rele-
vante genrer, tekster og medie i 

erhverv, uddannelse og samfund 
samt personlige og almene for-
hold. 
 

Anvende et præcist og alsidigt 

ordforråd inden for relevante 
emner, 
 
udtale fremmedsproget klart, ty-
deligt og præcist med et alsidigt 
ordforråd inden for varierede 

emner og kontekster, 
 
tale og skrive fremmedsproget 
så grammatiske regler med be-
tydning for hensigtsmæssig og 

effektiv kommunikation følges 
med en høj grad af korrekt 

sprogbrug og 
 
anvende væsentlige regler for 
opbygning af tekster med sans 
for struktur og sammenhæng in-
den for relevante genrer, tekster 
og medier i erhverv, uddannelse 

og samfund samt almene og 
personlige forhold. 
  

 

Anvende et præcist og varieret 

ordforråd inden for varierede re-
levante emner, 
 
udtale fremmedsproget klart, ty-
deligt, flydende og præcist med 
et alsidigt ordforråd inden for 

varierede og komplekse emner 
og kontekster, 
 
tale og skrive fremmedsproget 
så grammatiske regler med be-

tydning for hensigtsmæssig og 
effektiv kommunikation følges 

med sans for korrekt og varieret 
sprogbrug og 
 
anvende og forklare væsentlige 
regler for opbygning af tekster 
med sans for struktur og sam-
menhæng inden for relevante 

genrer, tekster og medier i er-
hverv, uddannelse og samfund 
samt personlige og almene for-
hold. 

 

 
 

Kultur- og samfundsforhold  
 

Niveau E Niveau D Niveau C 
Opnå og anvende viden om ad-
færd, normer og værdier hos 
brugere af fremmedsproget i er-

hverv, samfund og i personlige 
og almene sammenhænge, 
 
drage sammenligninger og gen-
kende forskelle mellem egen 
kultur og andres kultur og 

 
anvende viden om erhverv, kul-
tur og samfund i kontakten med 
mennesker, der bruger frem-
medsproget som modersmål el-

ler som internationalt kommuni-
kationsmiddel. 

 

Opnå, anvende og redegøre for 
viden om adfærd, normer og 
værdier hos brugere af frem-

medsproget i erhverv, samfund 
og i personlige og almene sam-
menhænge, 
 
drage sammenligninger og rede-
gøre for forskelle mellem egen 

kultur og andres kultur og 
 
anvende viden om erhverv, kul-
tur og samfund i kontakten med 
mennesker, der bruger frem-

medsproget som modersmål el-
ler som internationalt kommuni-

kationsmiddel. 
 

Opnå, anvende og redegøre for 
og reflektere over viden om ad-
færd, normer og værdier hos 

brugere af fremmedsproget i er-
hverv, samfund samt i person-
lige og almene sammenhænge, 
 
drage sammenligninger mellem 
egen kultur og andres kultur 

samt redegøre for og forklare 
disse forskelle og 
 
anvende viden om erhverv, kul-
tur og samfund i kontakten med 

mennesker, der bruger frem-
medsproget som modersmål el-

ler som internationalt kommuni-
kationsmiddel. 
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Prøve i et uddannelsesspecifikt fag 
 

Formål:  
Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med 

udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne uddannelsesspecifikke fag, som det fremgår af be-

kendtgørelse nr. 1638 af 15/12/2015. 

 

Der er i alt afsat 3 hverdage til afvikling af prøven, inklusiv prøvedage. 

 

Mål:  
Fagmålene for det enkelte uddannelsesspecifikke fag. 

 

 

Prøveafholdelse 
 

Senest 7 dage før prøven afholdes oplyses eleven (via Videnzonen) om, hvilket uddannelses-

specifikt fag, der er udtrukket til prøve.  

 

Tidsramme: 

 

Opgaven/emnet trækkes af eleven klokken 8.00 dagen før prøvens afholdelse. 

 

Opgaverne til prøven fordeles ved lodtrækning blandt eksaminanderne. Hver eksaminand skal 

kunne vælge mellem mindst 4 muligheder. 

 

Ved lodtrækningen skal eksaminator samt en repræsentant for skolens ledelse eller en person 

udpeget af skolens ledelse være til stede. 

 

Bedømmelsesgrundlag: 

Prøven tager udgangspunkt i et eller flere emner der som helhed dækker fagets mål og pro-

blemstillinger. Prøveoplægget er udfærdiget af den fagansvarlige underviser. Underviseren er 

ansvarlig for at emnet beskriver en problemstilling fra praksis og er dækkende for det uddan-

nelsesspecifikke fags indhold og problemstillinger.  

 

Forberedelsen til prøven er uden mulighed for vejledning. 

 

Med udgangspunkt i emnet skal eleven: 

 beskrive, analysere og debattere det udtrukne emne 

 udvælge problemstillinger indenfor det uddannelsesspecifikke fags fagområde 

 belyse og bearbejde problemstillinger med inddragelse af teori og andet der er 

relevant fra det udtrukne uddannelsesspecifikke fag 

Forberedelse til prøven kan være individuel eller foregå i samarbejde med andre elever. 

 

Den mundtlige prøve 

 

Der afsættes 30 min til eksamination inkl. votering pr. elev.  

 

De første 5 minutter afsættes til elevens oplæg.   

Prøven er mundtlig og foregår individuelt. Bedømmelsen er individuel. 
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Prøven foregår som en drøftelse mellem eksaminator og eksaminand ud fra oplægget, opga-

ven/emnet og målene for det uddannelsesspecifikke fag. 

 

 

Votering 

Eleven forlader lokalet under voteringen. 

 

Bedømmelseskriterier   
Er under udarbejdelse. 

 

•Elevens evne til at inddrage relevante praksiserfaringer  

 

•Elevens evne til at inddrage relevante teoretiske praksiserfaringer  

 

•Elevens evne til at argumenter fagligt  

 

•Elevens evne til at reflektere over faglig praksis  

  



Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2016 

Den pædagogiske assistentuddannelse   
Udarbejdet januar 2016. Revideret maj 2017 

 

 
16 

Afsluttende prøve 
 

Formål:  
Formålet er at give mulighed for at vurdere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer, 

som det fremgår af bekendtgørelse nr. 1638 af 15/12 2015 og uddannelsesordningen for Den 

pædagogiske assistentuddannelse. 

 

Der er i alt afsat 6 hverdage til den afsluttende prøve, inklusiv prøvedage.  

 

Mål:  
1) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge, gennemføre og evaluere 

begrundede pædagogiske forløb. 

 

2) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere pædagogiske mål samt an-

vende mål fra handle- og læreplaner i den daglige pædagogiske praksis. 

 

3) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogisk arbejde inden for rammerne af den gæl-

dende lovgivning. 

 

4) Eleven kan arbejde selvstændigt med pædagogiske metoder, der understøtter trivsel, inklu-

sion og udvikling. 

 

5) Eleven kan selvstændigt igangsætte pædagogiske aktiviteter, der tilsigter deltagelse, invol-

vering og medskabende processer for den pædagogiske målgruppe. 

 

6) Eleven kan selvstændigt skabe rum til leg og kreative aktiviteter samt observere og reflek-

tere over legens betydning for målgruppens udvikling. 

 

7) Eleven kan i samarbejde med andre selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes 

evne til at kommunikere og indgå i sociale fællesskaber. 

 

8) Eleven kan på en anerkendende, etisk og respektfuld måde udvise initiativ, selvstændighed, 

ansvarlighed og empati i det professionelle møde med andre. 

 

9) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver, herunder etablere og 

indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe. 

 

10) Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes mestring af opgaver og 

udfordringer i dagligdagen. 

 

11) Eleven kan anvende viden om kognitiv og motorisk udvikling, bevægelse, krop og udeliv til 

at igangsætte fysisk udviklende aktiviteter. 

 

12) Eleven kan anvende viden om nationale og lokale anbefalinger i det sundhedsfremmende 

arbejde. 

 

13) Eleven kan selvstændigt motivere målgruppen til bevægelse samt igangsætte målrettede 

fysiske aktiviteter. 

 

14) Eleven kan selvstændigt tage initiativ til samtaler om sundhed, der kan understøtte mål-

gruppens kompetencer til at træffe sunde valg. 
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15) Eleven kan anvende hygiejniske retningslinjer til forebyggelse af smitsomme sygdomme i 

institutioner samt til at kunne afbryde smitteveje. 

 

16) Eleven kan anvende it og digitale løsninger til informationssøgning, samarbejde, arbejdstil-

rettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af det pædagogiske arbejde. 

 

17) Eleven kan anvende digitale medier samt teknologiske løsninger som redskab i pædagogi-

ske aktiviteter. 

 

18) Eleven kan selvstændigt varetage målrettet kommunikation samt reflektere over kommu-

nikationens betydning for dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, forældre, 

pårørende, andre faggrupper og kollegaer. 

 

19) Eleven kan anvende viden om gældende regler og lovgivning for arbejdsmiljøområdet og 

selvstændigt indgå i samarbejdet om at udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 

 

20) Eleven kan anvende viden om konfliktnedtrappende og voldforebyggende pædagogiske 

metoder til forebyggelse af fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen. 

 

21) Eleven kan selvstændigt reflektere over egen fagprofessionelle rolle samt etiske dilemmaer 

i det pædagogiske arbejde. 

 

 

Tidsramme 

Den afsluttende prøve forløber over 6 dage, hvoraf den sidste er eksamensdag.  

 

Dag 1: Intro til arbejdet med problemformulering og vejledning på problemformulering  

Dag 2: Problemformulering afleveres senest kl. 12.00, sendes til censor  

Dag 3: Vejledning  

Dag 4: Vejledning  

Dag 5: Eleven arbejder selvstændigt med eksamensforberedelse  

Dag 6: Eksamen  

 

 

Prøveafholdelse 

Den afsluttende prøve er en mundtlig prøve af 30 minutters varighed, som tager udgangs-

punkt i en projektopgave.  

 

Prøven er mundtlig og aflægges individuelt.   

Prøven varer 30 minutter pr. elev inkl. votering.   

 

Prøven indledes med et ca. 5 minutters oplæg, som eleven på forhånd har forberedt. Eleven 

har mulighed for at vise noget praktisk eller kreativt.  

Med udgangspunkt i elevens oplæg føres en samtale mellem eksaminator og elev. Samtalen 

tager udgangspunkt i problemformuleringen.  

 

Eleven skal under eksaminationen forklare og begrunde handlemuligheder med udgangspunkt i 

problemformuleringen.  

Censor har under eksaminationen mulighed for at stille uddybende spørgsmål til eleven.   
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Bedømmelsesgrundlag 

Bedømmelsen omfatter elevens mundtlige præstation og eventuel inddragelse af andre præ-

sentationsformer under oplægget.   

 

Votering:  
Eleven forlader lokalet under voteringen. 

Bedømmelsen omfatter den mundtlige præsentation. 

 

 

Bedømmelseskriterier:   
Er under udarbejdelse,herunder 

 

•Elevens evne til at inddrage relevante praksiserfaringer  

•Elevens evne til at inddrage relevante teoretiske praksiserfaringer  

•Elevens evne til at argumenter fagligt  

•Elevens evne til at reflektere over faglig praksis  

 

 


